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RESUMO Este artigo discute um duplo paradoxo: 

primeiro, que os anarquistas, tão orgulhosos de seu 

genuíno compromisso com a política anti-autoritária, 

ainda estavam tão cego aos efeitos opressivos do 

patriarcado. No entanto, em segundo lugar, dentro 

desta cultura geralmente masculina, ainda havia 

ambivalências na sociedade anarquista política, com 

alguns bolsos de verdadeira simpatia pelo feminismo. 

O material é desenhado da experiência dos 

anarquistas na Europa, 1840-1940. 
 

 

Dois livros publicados recentemente discutem questões 

importantes sobre a relação histórica entre anarquismo e 

feminismo. A Free Women of Spain de Martha Ackelsberg 

examina o difícil desenvolvimento de uma corrente anarquista- 

feminista dentro e ao lado de instituições anarquistas e anarco- 

sindicalistas estabelecidas. Após prolongados debates, uma 

vertente independente do anarco-feminismo surgiu em 1936 na 

forma das Mujeres libres. [1] Emma Goldman, de Bonnie 

Haaland, discute as implicações políticas da interpretação 

feminista de Goldman do pensamento anarquista. [2] Sua 

pesquisa identifica a natureza incomum do feminismo de 
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Goldman: fortemente crítica ao feminismo orientado ao 

sufrágio, curiosa e explicitamente heterossexual em sua política 

sexual, mas também franca e eloquente em sua afirmação dos 

direitos das mulheres e sua crítica à opressão patriarcal. Ambos 

os trabalhos desenvolvem significativamente nosso 

conhecimento da política sexual dos anarquistas e ajudam a 

corrigir algumas das falhas que marcaram os trabalhos 

anteriores. [3] 

Neste artigo, desenvolverei ideias e debates iniciados por 

esses trabalhos e, portanto, apresentarei uma pesquisa mais 

abrangente da relação entre as duas tradições. Deve-se enfatizar 

que meu objetivo não é apresentar um pedido de desculpas ou 

negar a resposta confusa e muitas vezes decepcionante dos 

anarquistas ao desenvolvimento do feminismo. 'Anarco- 

sexismo' era uma força real e poderosa; foi uma forte influência 

sobre muitos teóricos e organizações anarquistas e atrapalhou 

muito o pensamento anarquista. No entanto, é muito fácil 

apenas registrar sua existência: neste artigo examinarei em 

detalhes as estruturas e conceitos dentro da cultura política 

anarquista que permitiram e até encorajaram o 

desenvolvimento de tais atitudes. Tendo observado essas 

limitações no pensamento anarquista, é essencial qualificar a 

percepção do anarquismo como inerentemente patriarcal, 

observando a existência de correntes rivais. 

Surpreendentemente, há evidências para sugerir o crescimento 

de algumas correntes animadas proto-feministas, mesmo 

totalmente feministas, dentro do anarquismo. Assim, o assunto 

deste artigo pode ser visto como um duplo paradoxo: primeiro, 

o paradoxo de que os anarquistas, tão orgulhosos de seu anti- 

autoritarismo, de sua análise cética das estruturas de poder, de 

sua real capacidade de desafiar as culturas políticas dominantes 

da século XIX, ainda eram tão cegos para a existência de 

tiranias baseadas em gênero. Nosso segundo paradoxo é que, 
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dentro dessa cultura dura e masculina, não obstante, 

desenvolveu uma vertente protofeminista. 

Um objetivo secundário é avançar para uma redefinição 

da cultura política anarquista. Para fazer isso, examinaremos 

uma ampla variedade de fontes, observando a tradição 

anarquista "clássica" representada por Godwin, Proudhon, 

Bakunin e Kropotkin, mas também investigando escritores e 

pensadores menos conhecidos. [4] Embora este artigo seja 

muito curto para permitir uma comparação completa com a 

política sexual da tradição socialista, serão feitas algumas 

sugestões para esboçar as diferenças entre os dois movimentos. 

O artigo será concluído com algumas propostas para futuras 

pesquisas. 

O material para discussão será retirado das tradições do 

anarquismo europeu, com certa centralidade nos dois picos da 

cultura política anarquista: os debates radicais da vanguarda 

política francesa durante o fin-de-siècle e a política de massa 

movimento criado por anarco-sindicalistas na Espanha do 

século XX. A maior parte do material principal citado será 

extraída do 'século anarquista' - os cem anos entre a publicação 

de O que é propriedade, de Proudhon? em 1840, e a derrota da 

Confederação Nacional do Trabalho (CNT) na Espanha em 

1939. Para apresentar uma discussão completa sobre essas 

questões, desejaria examiná-las em. 

O contexto de uma história social no estilo de base dos 

movimentos anarquistas e dos meios em que eles floresceram. 

[5] O foco apresentado aqui é um pouco mais restrito: uma 

análise "textual", baseada em nada mais do que uma leitura 

atenta de uma ampla gama de obras anarquistas e semi- 

anarquistas e uma pesquisa da literatura crítica sobre 

anarquismo. A questão da relação desses textos com a 

experiência  vivida  do  meio  anarquista  não  foi  abordada: 
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trabalhei no pressuposto de que esses textos têm alguma relação 

central e significativa com o movimento anarquista, mesmo que 

não reflitam toda a suas nuances. [6] 

Quem eram os anarquistas? Para começar nossa resposta 

a essa pergunta, vamos nos juntar a Gamel Woolsey, poeta e 

romancista, para o chá da tarde em seu jardim, em um dia 

quente de verão em junho de 1936. Ela morava na encosta 

acima da cidade costeira espanhola do sul de Málaga. O 

primeiro capítulo de seu trabalho, relembrando sua vida na 

Espanha, é escrito com um grau de ironia consciente: ela 

claramente gostava de fazer o papel de uma dama aristocrática; 

ela apreciava a lealdade familiar mostrada a ela por seus dois 

servos e se deliciava com a formalidade equilibrada da 

linguagem e comportamento cotidiano do espanhol, segundo a 

qual “mesmo um mendigo na estrada comendo pão seco o 

oferece com cortesia ao rico transeunte e é recusou com cortesia 

”. [7] Parecia apenas uma nota azeda para estragar a delicada 

elegância da vida cotidiana. Isso veio dos trabalhadores que 

passaram pela casa de Woolsey enquanto voltavam dos campos 

para casa. Alguns gritaram saudações amigáveis: 

'Boa noite Senhora! Vá com Deus. 

'Vá com Deus', respondemos. 

Mas outros a cumprimentaram de uma maneira 

diferente: 

Dois jovens trabalhadores vieram ... "Salud!", Eles 

chamaram, a saudação da Frente Popular. 'Salud!', 

Gerald [Brenan] respondeu-lhes sem entusiasmo, 

mas eu respondi: 'Vá com Deus'. 'Salud!' Parecia 

curto e feio depois do suave 'Buenas noches' e do 

esplêndido 'Vaya usted con Dios', certamente a 

mais bela saudação em qualquer idioma. E as 
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vozes dos rapazes pareciam ter um toque 

agressivo, e seu áspero 'Salud', embora fosse 

falado com sorrisos amigáveis, parecia romper 

bruscamente as adoráveis paisagens noturnas e 

soa como uma agressão de outros mundos de 

fábricas, problemas trabalhistas e greves. [8] 

Obviamente, essa passagem não pode ser lida como 

apresentando uma imagem completa da cultura política 

anarquista. Como observado anteriormente, há um elemento de 

ironia autoconsciente na descrição de Woolsey de si mesma. 

Em segundo lugar, pergunta-se como uma camponesa de 

andaluza teria reagido às duas formas diferentes de saudação: 

teria necessariamente achado os trabalhadores agressivos e 

severos? No entanto, esta passagem apresenta alguns temas 

úteis para a nossa discussão. Na descrição de Woolsey, o 

anarquismo aparece como um movimento subterrâneo que 

emerge das classes dominadas, que quebra os códigos e normas 

de dominação e que sugere outro mundo, outra cultura que está 

abaixo da cultura dominante. 

Quem eram esses homens? O que o anarquismo significa 

para eles? Como as feministas se relacionam com sua política? 

 

Feminismo e Estado 

 
 

A análise do estado apresentada pelas feministas da 

"primeira onda" do século XIX foi ambígua. A tradição do 

pensamento feminista liberal, sem dúvida iniciada por Mary 

Wollstonecraft, refletia os valores do pensamento liberal 

convencional ao ver o Estado como uma fonte potencial de 

despotismo. Sua autoridade deveria ser substituída por uma 

forma mais aberta, menos hierárquica da sociedade, moldada 
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por uma constituição mais representativa (se não democrática), 

e baseada nas relações econômicas harmoniosas e honestas do 

livre mercado. [9] 

Outra vertente do pensamento feminista do século XIX 

buscou um argumento diferente. Observando a opressão 

perpetuada pelo Estado e denunciando essa situação, muitos 

propuseram a entrada em massa de mulheres nas estruturas do 

Estado como meio de transformar e reformar a sociedade. Para 

muitas feministas, a chave para vencer a luta pela igualdade 

sexual foi a conquista do voto. Nas palavras de Christabel 

Pankhurst: 

Mais importante do que qualquer outra coisa, 

como forma de fortalecer a posição das mulheres, 

é claro, o ganho do voto parlamentar. O voto é o 

símbolo da liberdade e da igualdade. Qualquer 

classe que tenha seu voto negado é marcada como 

uma classe inferior. A privação de direitos das 

mulheres é para elas uma lição perpétua de 

servidão, e os homens ensinam arrogância e 

injustiça no que diz respeito às relações com as 

mulheres. [10] 

Ganhar o sufrágio das mulheres era, portanto, visto como 

um ato de imenso significado simbólico, pois era equiparado ao 

reconhecimento da maturidade política feminina e à conquista 

de um tipo de idade política adulta dentro das estruturas de 

poder do século XIX. [11] Para algumas socialistas-feministas, 

a ação do Estado também parecia urgentemente necessária. 

Assumiu-se automaticamente que provisões vitais de saúde, 

como assistência a mães jovens, deveriam ser e só poderiam ser 

fornecidas pelo Estado. Por exemplo, Margaret Llewelyn 

Davies argumentou: "A sociedade não pode se curar, e a última 

esperança, portanto, é que o Estado tente curar". [12] 



8 

 

 

 
 

 

Essas duas posições políticas criam uma dicotomia 

simples: por um lado, feministas liberais antiestatistas; em 

outras, socialistas pró-estatistas e feministas radicais. [13] Onde 

a tradição anarquista-feminista se encaixa? Claramente, 

subverte essas duas posições, pois afirma uma posição radical, 

socialista e antiestatista. 

Nos últimos anos, escritores feministas discutiram o 

papel do estado em mais detalhes e, assim, se afastaram da 

polaridade política fixa sugerida acima. Em geral, seus 

argumentos se tornaram visivelmente mais céticos quanto à 

capacidade do Estado de contribuir para um processo de 

libertação feminina significativa. [14] No entanto, além 

daqueles que criticam os valores patriarcais inerentes ao estado, 

há outras feministas que alertam contra uma rejeição muito 

rápida ou muito abrangente ao papel do estado. [15] 

O antiestatismo feminista é baseado na percepção de uma 

profunda diferença nas culturas políticas: a cultura do estado é 

radicalmente diferente em sua moralidade e suas formas das 

culturas feministas e, portanto, o estado é incapaz de trabalhar 

por causas feministas. As mulheres devem confiar em suas 

próprias instituições e poderes para alcançar esses objetivos. 

Ocasionalmente, tais argumentos foram explicitamente 

vinculados por escritores feministas ao anarquismo. Por 

exemplo, Ursula le Guin argumentou: 

O "princípio feminino" tem sido historicamente 

anárquico; isto é, a anarquia foi historicamente 

identificada como feminina. O domínio alocado 

para as mulheres - "a família", por exemplo - é a 

área da ordem sem coerção, regra por costume, 

não por força. Os homens reservaram as 

estruturas do poder social para si mesmos. [16] 
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Surpreendentemente, Friedrich Nietzsche, escrevendo de 

uma perspectiva política quase oposta, fez uma observação 

semelhante: "As mulheres emancipadas são anarquistas no 

mundo do 'eterno' feminino, os menos privilegiados cujo 

instinto mais fundamental é a vingança". [17] Alguns 

historiadores do movimento anarquista também argumentaram 

que um compromisso com o feminismo era parte integrante do 

anarquismo "clássico". [18] Mas tais argumentos, ligando 

explicitamente a emancipação das mulheres ao anarquismo, 

raramente foram apresentados. Parece que, embora o estado 

tenha sido frequentemente visto como masculino, o 

anarquismo raramente foi caracterizado como feminino. 

 

Anarquismo e antifeminismo de Proudhon 

 
 

Os anarquistas do século XIX e início do século XX 

foram alguns dos pensadores mais imaginativos e corajosos de 

seu tempo. Submeteram as culturas políticas dominantes a uma 

crítica exigente e exigente, que envolveu não apenas a rejeição 

das normas existentes, mas a proposta mais assertiva e 

construtiva de novas estruturas e novos esquemas para a 

organização da sociedade. O conceito chave no cerne do 

pensamento anarquista era a rejeição do estado e das estruturas 

de autoridade aliadas - capitalismo, igreja, exército - e a 

proposta de que a vida social pudesse ser regulada de acordo 

com os princípios já (parcialmente) postos em prática pelos 

várias 'comunidades contrárias'. [19] Diferentes comunidades 

contrárias foram identificadas pelos vários escritores e 

movimentos anarquistas, e diferentes qualidades foram 

observadas nelas: se a solidariedade dos trabalhadores no chão 

de fábrica, a ajuda mútua praticada em um bairro urbano, a 

independência ética e a auto-suficiência econômica de uma vila 
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camponesa, ou mesmo a emoção emocional e a imaginação de 

um meio artístico de vanguarda. [20] 

Essa substituição da autoridade da contra-comunidade 

pela estatal exigiu que os anarquistas repensassem as normas 

políticas de sua época. Eles o fizeram ao máximo, propondo, 

por exemplo, a criação de estruturas políticas federais para 

substituir o estado centralizado; cooperativas para substituir 

negócios capitalistas; ateísmo e pensamento livre para substituir 

o dogmatismo religioso; estruturas educacionais completas e 

gratuitas para substituir a educação autoritária; e culturas 

artísticas estéticas e harmoniosas para substituir as crescentes 

indústrias culturais do século XIX. No curso de tais discussões, 

os anarquistas aprenderam a avaliar e revisar suas próprias 

ideias, passando, por exemplo, do sistema descentralizado e 

descentralizado de produção de mercado previsto por 

Proudhon para um sistema de controle operário mais igualitário 

e reconhecidamente "socialista". Os anarquistas poderiam estar 

justificadamente orgulhosos de sua construção de uma nova 

cultura política, que, nas palavras de Rudolf Rocker, visava 

incentivar "o livre desdobramento livre de todas as forças 

individuais e sociais da vida". [21] 

E a vida pessoal? E as relações sexuais? Qual a maneira 

pela qual homens e mulheres se relacionavam? Lendo nas 

entrelinhas, seria possível afirmar que os principais aspectos da 

filosofia política anarquista "se encaixam" perfeitamente na 

filosofia social feminista: o anarquismo nega a política de 

grandes instituições burocráticas e de líderes poderosos e 

agressivos; ela afirma a validade da vida comunitária em 

pequena escala e, localmente, cria uma situação que encorajaria 

o tipo de reavaliação de mundos público e privado que 

feministas como Elshtain evocaram. 
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Seguindo essa linha de raciocínio, seria de esperar 

também que os anarquistas fossem mais rápidos do que seus 

primos marxistas e socialistas ao considerar essas questões. Os 

anarquistas não podiam simplesmente adiar as discussões sobre 

o futuro papel da família até "depois da revolução". Os 

marxistas - e depois os bolcheviques - viram uma solução para 

o "Problema da Mulher" por meio da ação estatal para fornecer 

creches e cozinhas em larga escala, e através da transformação 

da consciência feminina pela entrada em massa das mulheres 

na força de trabalho industrial. [22] Essa opção não estava 

disponível para os anarquistas: primeiro, porque não podiam 

aceitar um projeto político centrado na ação estatal e, segundo, 

porque tendiam a propor um conceito relativamente estável da 

natureza humana. Errico Malatesta explicou: 

Digamos de imediato que não temos solução 

para resolver as dores causadas pelo amor, 

porque elas não podem desaparecer por 

reformas sociais, nem mesmo por uma 

transformação moral. Elas são causadas por 

emoções profundas, quase poderíamos dizer 

físicas, dentro da natureza do homem, e só 

podem ser modificadas ... pela lenta 

evolução, de uma maneira que é impossível 

prever. [23] 

Quando os anarquistas se voltaram para examinar a vida 

doméstica, uma maneira pela qual eles traduziram seus 

princípios políticos em táticas eficazes foi por meio de críticas 

ao casamento regulado pelo estado ou pela igreja. Os militantes 

anarquistas costumavam escolher "amor livre", que geralmente 

significava relacionamentos estáveis e amorosos com base em 

"companhia", que não eram celebrados na igreja ou no gabinete 

do prefeito. [24] 
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Apesar de reivindicarem uma crítica total, os anarquistas 

raramente abordaram esses tópicos diretamente. De fato, dos 

quatro teóricos políticos anarquistas mais conhecidos - 

Godwin, Proudhon, Bakunin e Kropotkin - apenas um abordou 

questões de política sexual em qualquer extensão. Este foi, 

notoriamente, Pierre-Joseph Proudhon. Em suas obras, 

encontra-se uma defesa apaixonada do mundo difícil e auto- 

suficiente do artesão, um mundo regulado por rígidos códigos 

de honra e independência. Proudhon foi rápido em apontar que 

não se opunha a todo poder, apenas poderes ilegítimos. O poder 

ético e honroso do pai na família era mais do que aceitável para 

Proudhon; era o próprio modelo no qual o poder político 

legítimo deveria se basear [25]. As mulheres, deixadas a si 

mesmas, eram "acorrentadas à natureza". [26] Através do 

casamento, eles entraram na sociedade. [27] Mas mais do que 

isso: através do casamento, eles apoiaram o desenvolvimento 

desse senso especificamente masculino de honra e 

independência. Por essas razões, a defesa de Proudhon da 

santidade e da necessidade do casamento foi poderosa e 

implacável: 

Considero que o reinado da mulher se passa 

dentro da família; que a esfera de seu 

desenvolvimento é o lar conjugal; é assim 

que o homem - a quem a mulher deve amar 

não por sua beleza, mas por sua força - 

desenvolverá sua dignidade, sua 

individualidade, seu caráter, seu heroísmo e 

seu senso de justiça. É para tornar o homem 

cada vez mais corajoso e justo, e sua esposa, 

consequentemente, cada vez mais como 

rainha, que ataco a centralização, 

burocratização, feudalismo financeiro, 
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desperdício governamental e a permanência 

do pé de guerra. [28] 

Em tais passagens, Proudhon sugere uma hierarquia 

política: o mundo bruto e cru da natureza, que inclui a vida das 

mulheres e da família, servindo de base para o mundo mais 

avançado, racional e honrado da sociedade masculina. 

Em seu livro Sexual Contract, Pateman sugere que 

Hobbes é um pensador político particularmente perspicaz, pois 

ele relaciona explicitamente o subtexto patriarcal que a maioria 

dos pensadores liberais deixou implícito em seus pensamentos. 

Uma posição semelhante pode ser dada a Proudhon? Ele é o 

Hobbes do movimento anarquista? 

Seria, é claro, ridículo supor que os escritos de Proudhon 

simplesmente impuseram uma direção política ao trabalho e ao 

ativismo anarquista nas décadas que se seguiram. [29] No 

entanto, alguns aspectos de seu pensamento refletiam a 

experiência vivida de ativistas trabalhistas, antes de qualquer 

processo substancial de politização dirigido por organizações 

socialistas ou anarquistas. Muitas pessoas da classe 

trabalhadora tinham plena consciência de que os efeitos da 

industrialização e da comercialização da agricultura lhes 

haviam negado a chance de uma vida familiar viável: por 

exemplo, os trabalhadores do sexo masculino que passavam 

pela casa de Woolsey frequentemente tinham que morar em 

dormitórios distantes. ordem para trabalhar. [30] O discurso de 

Proudhon pelo menos respondeu ao desejo de uma vida 

familiar "adequada". 

Outras fontes de evidência sugerem que pode ter havido 

mais simpatia pelas ideias de Proudhon. Um estudo que 

examinou a Revolução de 1848 descobriu que o radicalismo 

trabalhista estava se afastando das sexualidades afirmativas e 

livres, evocadas no pensamento fourierista, e estava aceitando 
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ideias de naturezas sexuais fixas e puritanismo sexual. Como 

resultado, "o discurso dos trabalhadores do sexo masculino era 

antifeminista". [31] Outro estudo da política trabalhista na 

França do final do século XIX encontrou evidências de papéis 

igualmente claramente de gênero. A influência das mulheres foi 

amplamente "negativa": 

Longe das oficinas, cuja liberdade imaginada 

eles invejavam e ignorando os problemas 

que acompanhavam o trabalho do marido, 

que de fato apenas aumentavam sua 

dependência, eles se preocupavam apenas 

com uma coisa: os salários. Para eles, as 

greves eram suspeitas porque as viam como 

um festival para o qual não eram convidados, 

uma folia cara. Eles não eram, portanto, 

muito compreensivos e, às vezes, 

absolutamente hostis. [32] 

Um estudo da Catalunha da virada do século também 

encontra evidências de uma desvalorização generalizada do 

trabalho feminino dentro do movimento trabalhista em grande 

parte masculino. [33] Em tais condições, pelas quais ativistas 

masculinos do movimento trabalhista elaboravam suas ideias 

através do uso de imagens patriarcais, as ideias de Proudhon 

sobre papéis de gênero podem muito bem ter sido 

incontroverso. 

Alguns anarquistas posteriores escolheram 

conscientemente seguir a política sexual de Proudhon. Por 

exemplo, Georges Sorel considerou que a clareza das idéias em 

algumas das passagens citadas acima nunca foi superada por 

outros escritores. [34] Os padrões de recrutamento associados 

às organizações anarcos-sindicalistas refletiam essa orientação 

masculina: Laura Frader, investigando o sindicalismo agrário 
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no sul da França, descobriu que nos primeiros anos deste 

século, nenhuma mulher pertencia a suas organizações. [35] 

Temma Kaplan, discutindo as primeiras tentativas de criar 

organizações anarquistas de massa em Andaluzia, observa que, 

embora os anarquistas certamente debateram os méritos 

concorrentes de se organizar em torno das necessidades dos 

camponeses, necessidades dos trabalhadores ou programas 

comunitários, eles raramente consideravam explicitamente 

onde as mulheres se encaixariam nesses vários esquemas. [36] 

Ackelsberg observa a disposição de alguns anarquistas 

espanhóis de repetir as análises de gênero Proudhonianas e 

detalha as dificuldades vivenciadas pelas mulheres anarco- 

feministas libres na organização dentro ou ao lado da anarco- 

sindicalista CNT. [37] As lembranças semi-ficcionais de Helen 

e Olivia Rossetti de seu período de militância anarquista nos 

últimos anos do século XIX incluem muitas evocações de 

sexismo profundamente enraizado entre os anarquistas 

masculinos. Um anarquista masculino explicou: 

As mulheres raramente são de muita 

utilidade em um movimento como o nosso. 

Elas raramente parecem capazes de se 

esquecer, de se desapegar dos interesses 

estreitos de suas próprias vidas. Elas ainda 

são escravos de seu passado, de suas 

paixões e de todos os tipos de preconceitos. 

[38] 

Mais tarde, quando as organizações anarcos-sindicalistas 

debateram questões relacionadas à família ou à contracepção, 

mais uma vez a influência de Proudhon em seu pensamento era 

muitas vezes óbvia. Barbara Mitchell observa sua tendência de 

ver a família como um núcleo ético, cuja função ideal era moral, 

elevando marido e mulher a uma forma mais elevada de 

existência [39]. Tais atitudes, na melhor das hipóteses 
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ambivalentes, na pior das hipóteses absolutamente sexistas, não 

se limitavam às variantes anarco-sindicalistas do anarquismo: 

os estetas anarquistas (masculinas) do fin-de-siècle pregavam 

amor livre a seus leitores e seguidores, mas recusavam-se a 

considerar as consequências de essa doutrina sobre a vida das 

mulheres, e muitas vezes continuava vendo as mulheres como 

crianças, e não como adultos iguais. [40] 

Esses exemplos, extraídos da experiência organizacional 

de anarquistas e anarco-sindicalistas, apresentam evidências 

que sugerem que o pensamento de Proudhon teria encontrado 

um público pronto. Mas os mesmos padrões de marginalização 

da emancipação feminina e a centralidade do ativismo 

masculino podem ser encontrados em toda a cultura política 

anarquista? Como Hutton observou, na cultura política 

anarquista do final do século XIX, havia um "vazio teórico" a 

respeito das políticas de gênero [41] As comparações diretas dos 

trabalhos de Proudhon com as de outros escritores anarquistas 

são difíceis justamente por sua falta de vontade de discutir 

gênero. política explicitamente. As mulheres são abordadas 

apenas em referências ao acaso. Na maioria dos casos, essas 

frases ou comentários são indicativos da resposta decepcionante 

da cultura política anarquista à emancipação feminina. No 

entanto, como será visto, eles não eram necessariamente 

'orgulhosos'. 

Frequentemente, essas referências precisam ser 

cuidadosamente selecionadas e analisadas detalhadamente 

antes que suas implicações se tornem claras. Um exemplo desse 

tipo de escrita pode ser encontrado na obra de Jean Drevet, um 

dos primeiros ativistas da classe trabalhadora a vincular as 

causas do antiestatismo e da emancipação do trabalho. Em uma 

passagem sociologicamente confusa, ele discutiu os efeitos das 

ações de um 'eles' mal definido nas famílias da classe 

trabalhadora: 
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Eles lucram com os momentos em que 

estamos trabalhando para seduzir nossas 

esposas e filhas - acima de tudo, nossas 

filhas. Eles os levam para servir como 

mulheres e os debocham impiedosamente. 

Então eles os abandonam em bordéis. Eles 

não se contentam em ter mulheres 

respeitáveis com quem se casam apenas por 

dinheiro, elas também têm filhas de 

trabalhadores pobres, que ficam por um 

tempo e depois substituem por outras 

meninas mais jovens e puras. Depois de se 

acostumar a se vestir de maneira luxuosa, a 

bons apartamentos, a boas refeições, a 

danças, ao teatro, a festivais de todos os 

tipos, como essas garotas podem se tornar 

mães virtuosas? [42] 

O que se deve fazer desta passagem? Se alguém colocar 

de lado sua retórica moralista fora de lugar, pode ser lida como 

uma expressão de sincera simpatia pelas mulheres? Ou há uma 

indicação de um padrão mais profundo de hierarquia sexual 

dentro do argumento de Drevet? Nenhuma resposta clara 

emerge do ensaio como um todo, mas a suposição fácil de 

Drevet de um público masculino, juntamente com sua 

referência posterior à "República Social", atuando como "um 

bom pai", parece sugerir o segundo. Drevet argumenta que, 

como as mulheres sofrem uma opressão específica na sociedade 

existente, elas foram reduzidas a um estado de despolitização e, 

portanto, não podem ser agentes adequados para um 

movimento revolucionário que derrubaria essa sociedade e a 

substituiria pela afirmação e generalização da sociedade. 

princípios já parcialmente promulgados pelas contra- 

comunidades. Embora claramente esses argumentos estejam 
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muito distantes do feminismo, sua natureza complexa e 

multifacetada deve ser enfatizada. Escritores como Drevet 

reconheciam ao mesmo tempo uma opressão específica sofrida 

pelas mulheres e, no entanto, negavam a elas um papel ativo na 

construção de uma nova sociedade. 

Outras referências à política de gênero por escritores 

anarquistas parecem seguir esse padrão. O escritor anarquista 

italiano Camillo Berneri, exilado na Espanha na década de 

1930, escreveu um chamado às armas em 1936, lembrando seus 

leitores da tradição revolucionária na cultura e na história 

espanhola. Ele incluía a seguinte linha: "A Espanha, que é 

corajosa como seu solo e suas mulheres, generosa como seu 

vinho, dura como sua terra faminta". [43] A dicotomia política 

criada nessas frases é óbvia: por um lado, a Espanha 'humana', 

politizada, tripulada - neste caso - pelo proletariado 

revolucionário; por outro lado, a Espanha 'natural' e apolítica 

do solo, das características naturais e das mulheres. 

Em circunstâncias bastante diferentes, Jean Grave, editor 

de vários importantes periódicos anarquistas franceses, também 

distinguiu entre sua atividade revolucionária e sua vida 

conjugal de uma maneira que sugeria não apenas sua 

incompatibilidade, mas a superioridade da primeira sobre a 

segunda. Nas décadas de 1860 e 1870, ele sentiu uma forte 

atração emocional por uma parente feminina e imaginou "o 

futuro: ter um lar, uma mulher que eu amei e trabalhar em paz". 

Não era para ser assim: a Comuna de Paris de 1871 e os cinco 

anos subsequentes de trabalho forçado de Grave impediram o 

desenvolvimento de seu relacionamento. Mas, além desses 

eventos, Grave não tinha certeza de seus próprios sentimentos. 

“Eu não estava apaixonado, no verdadeiro sentido da palavra 

... eu havia entrado em reuniões públicas. O movimento 

revolucionário estava renascendo e fui tomado por essas ideias 

que estavam começando a surgir.” [44] Mais uma vez, há uma 
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implicação de uma hierarquia de prioridades, com o ativismo 

político (o mundo dos homens) sendo visto como separado e 

mais significativo que a vida de casado (o mundo das mulheres). 

Esses exemplos de Berneri e Grave sugerem que o 

pensamento que se assemelhava aos argumentos de Proudhon 

sobre a política de gênero estava disseminado na cultura política 

anarquista. No entanto, vários outros escritores anarquistas 

parecem mostrar uma ambivalência, ao invés de uma 

hostilidade positiva, em relação ao feminismo ou 

protofeminismo, frequentemente associada a uma clara rejeição 

da tradição Proudhoniana 

Nesse ponto, o exemplo fornecido por Gustave 

Lefrançais é interessante. Ele também descreve o movimento 

reunião pública que atraiu Sepultura em 1868. Um conjunto de 

reuniões em questão a questão do sufrágio feminino. Lefrançais 

registra a hostilidade do público a um primeiro conjunto de 

oradoras feministas, que ofereceram "críticas perfeitamente 

corretas, mas que basicamente discutiram apenas questões 

burguesas". No entanto, a resposta a eles veio de Proudhonians, 

cujas palavras Lefrançais caracterizaram como "brutais" e cujo 

pensamento claramente não era aceitável para ele. Segundo ele, 

sua antipatia pelo pensamento deles era compartilhada pela 

massa da plateia da classe trabalhadora, que simplesmente se 

entediava com suas ideias. A solução sugerida por Lefrançais 

foi colocar suas discussões sobre a emancipação das mulheres 

no contexto das atividades do movimento trabalhista - um 

discurso que ele considerou mais fundamental, mais básico do 

que o discurso orientado para a política das oradoras feministas. 

[45] Isso dificilmente é uma teoria política avançada, mas 

sugere uma divergência dentro da tradição anarquista, segundo 

a qual as ideias orgulhosas não podem ser simplesmente aceitas 

como um subtexto oculto comum. 
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Os historiadores que investigam o movimento das 

reuniões públicas francesas no final da década de 1860 

identificaram uma ambivalência semelhante à manifestada por 

Lefrançais. Certamente, os trabalhadores eram militantes em 

defesa de suas famílias e, em particular, em sua afirmação de 

que as mulheres casadas deviam morar em um espaço distante 

do alcance de seus avarentos empregadores: elas queriam “fazer 

todo o possível para garantir que tudo o que pudesse ser 

resgatado de os empregadores e seus sistemas foram resgatados 

”. [46] Como Rancière e Vauday observam, essas visões são 

certamente antipáticas às idéias dominantes no pensamento 

feminista do final do século XX, mas, se forem analisadas no 

contexto da cultura política de meados do século XIX, torna-se 

mais difícil descartá-las como sexismo bruto. Muitas feministas 

do século XIX basearam seus argumentos e programas políticos 

em noções semelhantes de 'diferença', enfatizando o papel 

doméstico único das mulheres. [47] Afinal, até a sufragista 

francesa militante Hubertine Auclert escreveu uma justificativa 

do ativismo político feminino em termos que se baseavam em 

noções claras de papéis públicos e privados. Observando o 

papel aceito das mulheres como donas de casa, ela perguntou: 

“o que é o Estado, senão uma grande família?” [48] Esse tipo 

de comentário talvez possa ser melhor lido como o início 

tropeço, hesitante e incompleto de um discurso específico da 

classe trabalhadora. na vida familiar, e não como uma adesão 

fixa aos ideais burgueses de domesticidade. 

Ambivalência semelhante pode ser encontrada nos 

escritos de Fernand Pelloutier, que organizou o Bourses de 

Travail (Conselhos de Comércio) na década de 1890. A moção 

sobre o trabalho das mulheres que ele elaborou para o 

Congresso de Tours em 1892 parecia apresentar dois 

argumentos contraditórios. Por um lado, havia uma demanda 
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direta e clara: 'salário igual por trabalho igual'. Por outro lado, 

uma condição mais problemática: 

No entanto, a comissão considera que, por 

razões morais, o Congresso deve apresentar 

o desejo de que as mulheres casadas 

abandonem as oficinas e as formas de 

trabalho em que foram forçadas pela atual 

situação econômica, e que resultem em 

sérios distúrbios em seu bem-estar. sendo 

mortal por suas funções naturais de mãe e 

esposa. [49] 

Tais passagens são, em certa medida, exemplos de uma 

verdadeira simpatia pelo sofrimento experimentado pelas 

mulheres e - mais especificamente - pelas mães sob as duras 

condições da indústria capitalista. No entanto, é óbvio que essa 

'simpatia' é formada de acordo com certas noções 

preconcebidas da hierarquia sexual e é mobilizada de maneira 

a reforçar e afirmar essas noções. [50] 

As ideias de Pelloutier sobre a emancipação das mulheres 

variaram durante sua vida, mas muitas vezes pareciam basear- 

se em uma postura pragmática e contraditória: se as mulheres 

estavam trabalhando, era melhor que fossem sindicalizadas e 

sindicalizadas adequadamente. Por outro lado, dadas as 

condições da indústria capitalista, ainda era melhor que elas 

não funcionassem. Não é de surpreender que Pelloutier tenha 

achado impossível se decidir sobre o envolvimento das 

mulheres. [51] Embora essas ideias estejam longe da misoginia 

total e não diluída dos escritos de Proudhon, elas ainda 

mostram que dúvidas substanciais sobre o papel das mulheres 

no movimento trabalhista duraram dentro da política 

sindicalista até o início do século XX. Jeremy Jennings, 

investigando o sindicalismo anarco francês no início do século 
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XX, parece ter encontrado evidências de uma rejeição 

pragmática da tradição orgulhosa: Berth, Kaufer, Pouget e 

Pataud todos aceitavam a realidade do trabalho das mulheres e 

argumentavam que as organizações sindicalistas tinham que 

respondem às suas necessidades. [52] 

Até agora, mostramos que os anarquistas eram muitas 

vezes céticos ou confusos sobre (e não hostis à) emancipação 

das mulheres. Seus escritos sobre esse tópico marginalizam a 

vida das mulheres, primeiro simplesmente não abordando essas 

questões e, em segundo lugar, sugerindo que as mulheres eram 

uma espécie de elo fraco na cadeia de solidariedade dos 

trabalhadores, um setor social que provavelmente sofreria 

exploração e corrupção. Para o artesão masculino obstinado da 

mitologia proudhonista, para o corajoso homem sindicalista 

anunciado por Pelloutier e (brevemente) por Sorel, essas 

qualidades significavam que as mulheres não podiam 

desempenhar um papel central na luta para criar um mundo 

melhor. 

 

Mulheres e sexualidade no discurso anarquista 

 
 

Imagens de mulheres poderiam funcionar de outra 

maneira no discurso anarquista. A referência à entrada de 

mulheres burguesas em movimentos políticos era quase o 

símbolo da decadência ou perversão da moralidade política. No 

irritado livreto pós-Dreyfusard de Sorel, La Révolution 

Dreyfusienne, ele observou com desprezo como mulheres e 

meninas foram levadas às lágrimas pela descrição de Zola da 

situação de Dreyfus. Eles não tinham entendimento das 

implicações políticas da situação; eles entenderam isso em 

termos sentimentais, como uma história de partir o coração. 
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[53] O argumento de Sorel era que as mulheres, por sua 

natureza, não eram capazes de agir como agentes politicamente 

responsáveis: sua presença nas fileiras dos Dreyfusard era uma 

indicação do declínio do dreyfusardismo de um movimento 

obstinado da reforma política libertária para um confuso e 

politicamente manipulador movimento. 

Surpreendentemente, Louise Michel, uma proeminente 

feminista anarquista francesa, usou imagens de mulheres de 

maneira semelhante. Ela escreveu uma descrição lírica da 

Comuna que continha a seguinte passagem perturbadora 

descrevendo as mulheres burguesas que eram hostis à Comuna: 

Essas criaturas, horrorizadas por sua 

ferocidade, vestidas com as roupas mais 

luxuosas, apareceram do nada. Eles 

insultaram os prisioneiros e cutucaram os 

olhos dos cadáveres com as pontas dos 

guarda-chuvas. Eles seguiram o exército de 

Versalhes e apareceram após suas batalhas. 

Como fantasmas, eles estavam sedentos por 

sangue. Eles sofriam de febre da morte. As 

pessoas diziam que você pode encontrar 

mulheres assim em todos os lugares ... Elas 

foram pervertidas pelo funcionamento da 

sociedade; eles eram tão monstruosos e 

irresponsáveis quanto as lobas. [54] 

A hierarquia sexual sugerida pelos símbolos usados nesta 

passagem é óbvia; claramente um elemento da natureza 

"grotesca" dessas mulheres burguesas é a transgressão de 

normas sexuais: as pontas de aço de seus guarda-chuvas agem 

para penetrar nos corpos dos comunas mortos. A ação que eles 

realizam se torna uma paródia da relação sexual, com os 

valores da morte e humilhação substituindo a capacidade de 
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concepção que dá vida. O desprezo e a repulsa de Michel por 

essas mulheres burguesas são parcialmente expressos por 

referência a normas sexuais dominantes, segundo as quais as 

mulheres não devem ser os iniciadores da atividade sexual. 

Outro exemplo de mulheres sendo usadas como símbolo 

de condições indesejáveis ou ameaçadoras pode ser encontrado 

nos escritos de Paul Adam, um anarquista estético do fin-de- 

siècle. Em 1896, ele escreveu um curioso romance utópico: 

Lettres de Malaisie. Como Men like Gods, de H. G. Wells, o 

romance de Adam sugere que a utopia pode não ser um lugar 

agradável: enquanto o progresso social pode ter sido alcançado, 

sacrifícios éticos e morais podem ter sido feitos para atingir esse 

objetivo. O observador (masculino) contemporâneo pode muito 

bem ficar perplexo e intimidado com o que encontra na utopia. 

Uma parte integrante da "alteridade" da utopia de Adam é sua 

política sexual. As mulheres estão vestidas como homens e os 

papéis de gênero são confusos: 

Como em Lourdes, homens e mulheres 

pareciam não sentir desejo um pelo outro. 

Quando se entreolharam, não tentaram 

despir mentalmente o objeto de seu olhar. 

Não havia sinal de cumplicidade em sua 

aparência. As mulheres colocam um pouco 

mais de açúcar no chá; os homens cuspiram 

um pouco mais ruidosamente em seus 

lenços. Nem a nitidez de seus movimentos, 

nem a aspereza de suas maneiras se 

distinguiam. Eles eram iguais em seu 

aprendizado e o mesmo em suas roupas. 

Você não poderia dizer que um era inferior ao 

outro 
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O mais desconcertante de tudo era a atitude deles em 

relação à sexualidade. O viajante fictício de Adam tem um caso 

com duas mulheres. Surpreende-se, primeiro, pela falta de 

ciúmes e, segundo, pelas emoções - ou melhor, pela falta de 

emoções: 

Eles haviam perdido o sentido da luta. 

Ninguém desejava alguém com paixão 

suficiente para agir com esperança. A vida 

parecia perder todo o valor ... Enquanto eu 

mantinha relações sexuais íntimas com o 

primeiro, depois o outro, eles não 

compartilhavam comigo nem seus sonhos 

nem seus medos. Ficamos tão distantes um 

do outro como se tivéssemos nos conhecido 

apenas uma hora atrás. Aqui, todo mundo é 

apenas um transeunte. [55] 

Nessas passagens, adquirimos um forte senso de normas 

sexuais que servem de base para identidades sociais. É o 

estranho comportamento sexual dos utópicos que mais 

desconcerta o viajante, que fica intrigado com essas pessoas que 

parecem ter perdido um senso "natural" de identidade de 

gênero. Por outro lado, Adam parece sugerir que um senso 

claramente diferenciado de identidade de gênero é necessário 

como base para uma sociedade hospitaleira. 

Essas passagens - de Sorel, Michel e Adam - sugerem 

mais uma vez ideias rigidamente fixas sobre papéis de gênero e 

um medo conservador de sua transgressão, principalmente 

pelas mulheres. No entanto, os anarquistas poderiam usar seus 

conceitos de política sexual para expressar outros temas 

políticos. 

Os anarquistas podiam escrever com um sentimento de 

profunda simpatia e até de solidariedade para com as mulheres. 
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Em numerosas publicações anarquistas, o tratamento das 

mulheres foi apresentado como o próprio epítome da corrupção 

e exploração da sociedade capitalista. Lily Litvak, em sua 

investigação detalhada e exaustiva do leque de obras de 

propaganda publicadas pela CNT e por outros grupos 

anarquistas espanhóis, observou que a imagem do estupro de 

uma menina da classe trabalhadora por homens burgueses era 

frequentemente repetida em contos e contos propagandísticos 

escrito por anarquistas. "Este episódio, que apareceu em 

inúmeras obras libertárias, tornou-se ... um mito que formou 

uma representação exemplar da humilhação de toda uma 

classe." [56] O jovem Picasso, fortemente influenciado por 

ideias anarquistas, fez uso de uma estrutura simbólica 

semelhante para retratar a degradação da humanidade sob o 

reinado do capitalismo. Mulheres, mendigas e, em particular, 

prostitutas apareceram em seus primeiros trabalhos como 

figuras exclusivamente párias e oprimidas na sociedade 

capitalista. [57] O "peso" político dessas imagens é difícil de 

medir. Por um lado, levantaram questões sobre o gênero do 

poder e da hierarquia, de uma maneira que tornava o poder 

masculino problemático, e sugeriram, de maneira pungente, a 

sensação de um mundo desequilibrado. Por outro lado, 

concentrando-se na imagem da mulher como vítima, eles 

também reforçaram as imagens da passividade feminina e, 

assim, perpetuaram a noção de que a esfera política era uma 

área privilegiada da atividade masculina. [58] 

Em algumas ocasiões, o instinto de solidariedade dos 

anarquistas com os oprimidos os levou a fazer mais do que 

simplesmente usar as mulheres como símbolos de opressão. Sua 

sensibilidade às questões de autoridade e hierarquia lhes dava 

uma visão particular do potencial radical de certos movimentos. 

Alguns escritores anarquistas aplaudiram a dignidade das 

mulheres que a maioria dos outros comentaristas sociais - 
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incluindo socialistas ortodoxos - tendiam a condenar, ignorar 

ou dispensar. Assim, no caso da prostituição, os socialistas 

tendiam a ver essa questão em termos econômicos, como se as 

mulheres fossem forçadas à prostituição simplesmente devido à 

pressão financeira. Os comentaristas anarquistas eram mais 

propensos a abordar as questões de moralidade sexual - ou 

melhor, hipocrisia sexual - que foram demonstradas pela mera 

existência de prostituição. [59] Por razões semelhantes, 

anarquistas - como Paul Robin - foram os primeiros a discutir 

direitos contraceptivos e a formar as ligas neo-malthusianas do 

final do século XIX. [60] Uma análise recente dessas atividades 

sugeriu que os anarquistas desejavam "recuperar a jurisdição 

sobre o corpo" do estado. [61] Em meados do século XX, os 

anarquistas estavam dispostos a aprender com as ideias de 

libertação sexual de Wilhelm Reich. [62] Os escritos de Elisée 

Reclus sobre prostituição foram particularmente pungentes. Ele 

observou o desdém generalizado sentido pelas mulheres 

burguesas e aristocráticas pelos trabalhadores sujos e, em 

seguida, elogiou a coragem das feministas em superar esse 

preconceito: 

Desde o início do feminismo, houve 

mulheres corajosas que heroicamente 

demonstraram solidariedade com prostitutas 

em seus protestos contra o terrível 

tratamento que sofreram e contra o viés 

escandaloso da lei em relação aos sedutores 

e contra suas vítimas. Apesar dos insultos ... 

eles ousaram entrar nos bordéis e formar 

ligas com suas irmãs párias contra a 

vergonhosa injustiça da sociedade. Assim, o 

riso feio e o desprezo com que muitos de 

seus críticos saudaram seus primeiros 

esforços foram substituídos por uma 
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profunda admiração. Este é um exemplo de 

outro tipo de bravura além da demonstrada 

por soldados ferozes que, tomados por uma 

raiva bestial, atacam com uma espada ou 

disparam uma arma. [63] 

No entanto, embora o tratamento de Reclus sobre esse 

tópico seja corajoso e imaginativo, ele não equivale a uma 

afirmação de uma forma especificamente feminista anarquista. 

Pelo contrário, Reclus parece ver as feministas de alguma forma 

semelhantes, mas distantes do anarquismo. Assim, embora ele 

aplaudisse sua crítica aos valores patriarcais - “toda 

reivindicação que as mulheres fazem contra os homens é justa” 

[64] - ele também criticou suas táticas, baseadas em um apelo 

aos governos. Os detalhes da análise de Reclus não são 

importantes aqui: o ponto significativo é que ele claramente 

entendeu o feminismo como um movimento que estava fora das 

preocupações normais do movimento anarquista. 

A franqueza dos anarquistas em relação à sexualidade 

também pode levar alguns deles a uma afirmação desafiadora 

da validade do prazer sexual. Stirner, escrevendo 

especificamente sobre os efeitos infelizes da repressão sexual 

religiosa sobre as meninas, encontrou mais valor em "um 

grisette gratuito contra mil virgens crescidas em cinza em 

virtude!" [65] Os neo-malthusianos anarquistas, embora 

aceitassem justificativas eugênicas para a contracepção, 

também estavam dispostos a apresentar argumentos baseados 

no maior potencial de prazer sexual, uma vez que a concepção 

pudesse ser controlada. [66] No entanto, poucos estavam 

dispostos a considerar outras formas de sexualidade além da 

heterossexualidade. Em retrospectiva, talvez possamos ler uma 

validação da experiência homossexual na liminar de Oscar 

Wilde: "Seja você mesmo!" Sua descrição utópica da psicologia 

do indivíduo liberado também parece conter um subtexto ao 
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qual o leitor de hoje pode ser mais sensível do que o público 

imediato de Wilde: "Nem sempre ele está se intrometendo com 

os outros ou pedindo que eles sejam como ele. Amará-os porque 

são diferentes”. [67] No entanto, essas sugestões esquivas 

estavam tão próximas quanto os autores anarquistas chegaram 

a uma discussão completa sobre a construção da identidade 

sexual. Significativamente, mesmo os anarquistas que foram 

rápidos em protestar contra a sentença de prisão proferida em 

Wilde em 1895 não abordaram a questão de sua sexualidade. 

[68] Seguindo o mesmo padrão, na década de 1930, Mujeres 

libres discutia cuidados com a criança e prostituição, criticava a 

noção da cerimônia de casamento, mas relutava em considerar 

o 'amor livre' e - apesar da presença de uma oradora 

abertamente lésbica - se recusava a debater o lesbianismo e 

homossexualidade. [69] 

 

Anarquismo e emancipação da mulher 

 
 

Na primeira seção deste artigo, sugeriu-se que o 

anarquismo e o feminismo eram potencialmente compatíveis, 

devido à sua antipatia comum ao Estado. As evidências 

levantadas na segunda e terceira seções mostram que não houve 

uma fusão fácil das duas tradições. Como muitas outras 

tradições políticas, os anarquistas tendiam a assumir um sujeito 

revolucionário masculino. Como devem ser caracterizadas as 

atitudes anarquistas em relação ao feminismo e à libertação 

feminina? 

Havia claramente um problema estrutural na integração 

de ideais e conceitos feministas no discurso anarquista. Uma 

razão para isso reside na natureza das contra-comunidades que 

formaram a base da cultura política anarquista. O desejo de 
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afirmar o poder, a moralidade e a natureza potencialmente 

universais de certas comunidades levou os anarquistas a evitar 

o confronto do patriarcalismo opressivo em suas estruturas 

familiares e moralidades sexuais. Dentro da lógica da política 

anarquista, fazia mais sentido enfatizar a solidez, a natureza 

'total' desses corpos e apontar seu potencial como forças 

alternativas de governo. Essa estrutura encorajava identidades 

de gênero claras e fixas, frequentemente vinculadas a ideais 

politizados sobre a natureza do trabalho e da domesticidade. 

Esse pensamento levou Federica Montseny a rejeitar conceitos 

de "mulheres masculinas" e, em vez disso, a elogiar a "mulher 

feminina ... que viverá sua vida como mulher, amante e mãe". 

[70] 

Uma segunda ilustração reveladora dos conceitos dos 

anarquistas de papéis de gênero relativamente fixos pode ser 

encontrada na defesa da co-educação de Sebastien Faure, 

escrita em 1910, quando essas práticas eram extremamente 

impopulares entre os educadores franceses. Faure dirigia um 

orfanato de acordo com os princípios do pensamento 

anarquista. Ele enfatizou que os meninos e meninas de lá 

tiveram as mesmas lições, jogaram os mesmos jogos e "viveram 

a mesma vida". Tais práticas contribuíram para meninos 

femininos e meninas masculinas? 

Ao conhecer garotas, os garotos perdem 

parte de sua brutalidade e violência; eles se 

tornam mais gentis, mais pacíficos. Eles se 

movem menos agressivamente, falam com 

mais cuidado ... 

Ao conhecer garotos, as garotas perdem 

sua afetividade e timidez. 

Eles ficam mais corajosos, seus movimentos 

são menos retraídos e mais animados. 



31 

 

 

 

Eles são menos propensos a ter medo de 

gritos; eles são mais assertivos e mais 

enérgicos, menos atrevidos e menos 

rancorosos. [71] 

Isso não equivale a uma confusão de sexos? Faure refutou 

fortemente esses argumentos: 

Isso é uma aproximação, não uma fusão ou 

confusão; um estreitamento, mas não uma 

supressão, da diferença [entre os sexos]. 

Cada sexo mantém suas características 

distintivas: o garoto, sua força; a garota, seu 

charme; o garoto, sua coragem; a garota, seu 

coquete 

A maioria dos anarquistas - como a maioria das 

feministas do século XIX - pensava em termos de naturezas de 

gênero relativamente fixas e visava alcançar um melhor 

equilíbrio desses papéis "naturais". Os pensamentos de Faure 

mostram os pontos fortes e fracos de tais argumentos: por um 

lado, os seres humanos existentes são aceitos como matéria- 

prima da transformação social que se aproxima; não havia 

conceito de alguma mudança metafísica na química emocional 

básica como resultado do processo revolucionário. Por outro 

lado, o comportamento aprendido foi validado e naturalizado, 

e - potencialmente - conceitos assimétricos da psicologia de 

gênero foram aplicados em crianças pequenas. 

versal ou permanentemente hostil à emancipação 

feminina. Se, em 1901, o movimento dos trabalhadores 

agrícolas anarcos=sindicalistas no sul da França era hostil à 

presença de mulheres em suas atividades, em 1909, sua atitude 

havia mudado. [72] Uma mudança semelhante foi identificada 

nas políticas locais adotadas pela Confederação Anarco- 

Sindicalista Générale du Travail (CGT) no norte industrial da 
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França, que também se tornou mais receptiva às demandas 

políticas das mulheres no período de 1907-14. [73] As primeiras 

organizações anarquistas na Andaluzia certamente demoraram 

a responder às questões das trabalhadoras - mas no Congresso 

de 1882 adotaram uma moção a favor da formação de 

sindicatos somente para mulheres. [74] A CNT não recebeu 

inicialmente a formação de uma corrente feminista 

independente paralela às suas estruturas e organizações, mas 

quando uma foi formada, houve uma estreita cooperação entre 

as duas durante as experiências revolucionárias dos anos da 

Guerra Civil. Além disso, as próprias mulheres Mujeres foram 

rápidas em notar a estreita semelhança entre o anti- 

autoritarismo anarquista e sua própria interpretação libertária 

do feminismo. [75] Enquanto os escritores anarquistas mais 

proeminentes eram homens - Proudhon, Bakunin, Kropotkin, 

Grave, Pelloutier - havia uma minoria significativa de escritoras 

- Michel, Goldman, Montseny - que se tornaram figuras de 

importância política nacional e às vezes internacional como 

resultado de sua participação em o movimento anarquista.76 

O que fazer com esse registro de mudanças e 

desenvolvimentos na cultura política anarquista? Se nada mais, 

mostra que os anarquistas eram capazes de aprender com 

feministas e podiam iniciar alguma forma limitada de 

autocrítica de seu próprio registro. Mas mais do que isso: em 

nossa busca para substituir as infelizes generalizações 

produzidas por trabalhos anteriores, que simplesmente 

sugeriram que o anarquismo era patriarcal, poderíamos propor 

a fórmula de que o anarquismo forneceu um ambiente 

relativamente menos sexista para a discussão de ideias 

feministas e protofeministas do que a estrutura fornecida pelas 

normas políticas da cultura política dominante. Mais uma vez, 

esse dificilmente é feminismo, mas é consideravelmente 
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diferente da imitação desajeitada de ideais domésticos 

burgueses sugerida por Hutton 

É possível argumentar que havia alguma tendência para 

uma determinada forma de sexismo se desenvolver dentro do 

meio anarquista que a diferenciava de outras tradições políticas. 

De uma maneira curiosa, havia uma tendência de alguns 

anarquistas reverterem a justificação padrão para o sexismo na 

filosofia política. Filósofos políticos, de Hobbes a Marx, 

mostraram uma tendência a analisar a vida das mulheres como 

essencialmente "natural" e, portanto, carecem das 

características necessárias do discurso político racional. Com 

referência a Marx, MacKinnon observa: "nem a reprodução 

humana nem o trabalho doméstico apresentam a 

intencionalidade e o controle de apropriação e modificação de 

materiais dados naturalmente que caracterizam o processo de 

trabalho no pensamento socialista". [77] As mulheres são vistas 

repetidamente como vivendo em um ambiente natural e 

apolítico e, portanto, incapazes de agir de maneira 

revolucionária positiva. Como foi visto, alguns anarquistas - 

como Proudhon - apresentaram argumentos que se 

conformavam a esse tipo de pensamento. No entanto, outros 

anarquistas tendiam a identificar sua política com a natureza. 

Por exemplo, Pissarro, o artista impressionista anarquista, viu: 

natureza humana e física como basicamente 

boa, corrompida apenas por uma ordem 

social repressiva e enganadora, por 

preconceito e obscurantismo. O 

impressionismo procurou restaurar o artista 

a um estado de inocência visual primitiva, a 

uma percepção sensorial prelapsariana livre 

das regras a priori da academia ou da 

idealização a posteriori do estúdio. [78] 
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O jovem Picasso também era fascinado pela "natureza", 

encontrando nela "a violência do primitivo, seu poder de 

subverter imagens tradicionais e sua ameaça resultante à antiga 

civilização". [79] Kropotkin, em Mutual Aid, sua conhecida 

resposta a Darwin, enfatizou as características harmoniosas dos 

animais e o processo de evolução, contribuindo assim para o 

desenvolvimento do pensamento ecológico em nossos dias. 

Dados esses postulados do pensamento anarquista, era 

menos provável que os anarquistas tentassem rejeitar os 

movimentos políticos orientados para as mulheres, alegando 

que eram "naturais" e não culturais. Em vez disso, um 

argumento contrário surpreendente era frequentemente 

implícito no anarquismo. A contra-comunidade, geralmente 

representada por homens ativos, exemplificou sua imagem 

positiva da "natureza". As mulheres, em vez de representar a 

natureza, eram mais formadas pelas forças indesejadas de uma 

civilização alienígena. Montseny repudiou 'a nova mulher' 

como um tipo feminino que havia sido criado pela indústria da 

moda para minar o apelo do pensamento revolucionário e 

observou que “a feminilidade, como a conhecemos, é coquetel 

e hipocrisia. Quanto mais coquete e mais hipócrita uma mulher 

é, mais ela é feminina”. [80] A crítica anarquista da 

"feminilidade" centrou-se na artificialidade das mulheres, sua 

imitação muito fiel das normas dominantes da civilização, sua 

integração muito estreita nas relações de autoridade de sua 

sociedade. Um dos relatos mais agressivos dessa imagem da 

feminilidade foi escrito por Octave Mirbeau, escritora 

anarquista francesa e crítica cultural. Em seu primeiro romance 

autobiográfico, ele escreveu a seguinte descrição do conflito 

doméstico entre um homem e uma mulher: 

Em meus raros momentos de lucidez, de 

honestidade comigo mesmo, percebi que, 

sob a aparência de gentileza, sob as ações 
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ingênuas de uma criança mimada, sob a 

paixão de sua carne, Juliette escondia um 

desejo aterrorizante de ser bela para sempre, 

de ser adorado, cortejado ... Percebi que ela 

me amava menos do que suas roupas, que 

teria me dado um casaco ... por um par de 

luvas. [81] 

A cultura das mulheres parecia basear-se na 

artificialidade: roupas, modas, maneiras afetadas e 

desonestidade. Para muitos anarquistas, a única maneira 

eficaz de alcançar sua libertação era através de sua total 

integração no trabalho e na cultura da contra-comunidade 

"natural". Seguindo essa lógica, eles inverteram o argumento 

defendido pela maioria das outras filosofias políticas: dentro 

de seu dualismo, a mulher representava a civilização e a 

política, o homem representava a natureza. [82] 

Essas características estruturais explicam a forma 

particular e incomum assumida pelo feminismo de Emma 

Goldman. Ela rejeitou a estratégia de ingressar nas estruturas 

do estado para reformá-las, vendo "o Estado destruindo ou 

amortecendo os impulsos libidinais e o lado emocional da 

vida". [83] Em vez disso, as mulheres buscavam sua libertação 

crescendo mais em sintonia com sua própria natureza. 

Em última análise, os anarquistas parecem semelhantes 

a outras correntes radicais de oposição no final da Europa do 

final do século XIX e do início do século XX. Seja examinando 

o liberalismo radical, o socialismo reformista, o marxismo ou 

as várias formas de anarquismo, encontramos padrões 

semelhantes de insensibilidade geral à emancipação feminina 

e à marginalização das demandas das mulheres. 

Surpreendentemente, porém, essa insensibilidade é atingida 

por repentinos bolsões de simpatia, solidariedade e até mesmo 
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desafios genuinamente revolucionários aos ideais dominantes 

dos papéis de gênero. O feminismo de sangue puro raramente 

foi criado, mas muitas vezes organizações anarquistas e 

socialistas incentivaram a criação de redes protofeministas 

informais entre mulheres da classe trabalhadora e camponesas. 

[84] As razões para essa disparidade peculiar são complexas e 

variam de contexto para contexto. Parece altamente 

improvável que a explicação esteja no conteúdo ideológico 

particular das várias tradições. Claramente, esse ponto é amplo 

demais para ser discutido adequadamente aqui, mas um 

exemplo altamente instrutivo pode ser citado. Examinando o 

desempenho do quase-marxista Parti Ouvrier Français (POF) 

no norte da França, Hilden identifica duas fases em sua 

atividade: uma fase de luta comunitária, quando a POF 

incentivou ativamente a participação de mulheres e uma fase 

eleitoral, durante que os votos dos homens contavam e o 

ativismo das mulheres foi silenciosamente abandonado. [85] 

Hilden enfatiza que a razão dessa mudança de atitude não 

pode ser explicada por referência à filosofia política da POF: a 

mudança ocorreu por razões táticas puramente locais. 

Considerações pragmáticas semelhantes estavam em ação no 

desenvolvimento da política anarquista. Quando o ativismo 

feminino parecia fortalecer a afirmação revolucionária do 

potencial da comunidade contrária, a participação das 

mulheres era bem-vinda; quando parecia "divisivo", os 

anarquistas eram frequentemente hostis. 

Outro ponto a considerar ao examinar as aparentes 

diferenças de atitude em relação à emancipação feminina por 

vários grupos de esquerda antes da Primeira Guerra Mundial 

é a questão da identidade política distinta de suas tradições. 

Quão diferentes foram os vários grupos políticos? Certamente, 

existem muitas evidências para sugerir sua similaridade básica. 

Uma breve olhada em algumas biografias parece suficiente 
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para provar esse ponto. Olhe para a carreira de Benoît Malon, 

que estava envolvido no movimento cooperativo na década de 

1860, foi atraído pelo anarquismo de Bakunin em 1868 e 1869, 

ingressou na Primeira Internacional, foi considerado 

federalista durante a Comuna de Paris, criou sua própria forma 

de socialismo reformista na década de 1870, cooperou com 

Guesde em 1880, mas depois rompeu com ele para fundar seu 

próprio La Revue socialiste em 1885, que defendia uma 

interpretação particular da tradição republicana francesa - e 

tinha uma conexão suspeita com certas formas de anti- 

socialismo. Semitismo. [86] Como a política desse homem 

deve ser rotulada? Anarquista? Federalista? Socialista? Ou 

republicano? E quanto a Georges Sorel? Ele era monarquista 

nas décadas de 1870 e 1880, depois marxista, reformista 

bernsteiniano, admirador do anarco-sindicalismo, proto- 

fascista, encerrando sua vida elogiando Mussolini e Lênin. 

Considere Octave Mirbeau: nascido em uma família 

conservadora, anti-clerical e anti-imperial durante o Segundo 

Império (1852-70), então bonapartista por 15 anos, em 1885, 

passando a se tornar um anarquista convencido, um defensor 

apaixonado de Dreyfus, um colaboradora do socialista 

L'Humanité de Jaurès, permanecendo anarquista até sua 

morte em 1917. As feministas também mostraram padrões 

semelhantes de desenvolvimento político: Madeleine Pelletier 

participou de grupos anarquistas e feministas quando 

adolescente, ingressou em uma loja maçônica de mulheres em 

1904 e ingressou em um grupo feminista republicano em 1906 

- e ingressou no Partido Socialista no mesmo ano. [87] Tais 

histórias não são excepcionais: de fato, quanto mais se aprende 

sobre as políticas do movimento trabalhista e dos grupos 

socialistas, mais fica claro que o "homem do partido" ou a 

"mulher do partido", a figura que permaneceu na mesma 

organização e a mesma tradição política ao longo de sua vida 
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foi a exceção, não a norma. A lição a ser aprendida aqui é que 

até os dois choques da Primeira Guerra Mundial e da 

Revolução Russa, as tradições políticas de esquerda eram 

permeáveis, com militantes e simpatizantes flutuando por elas, 

passando de causa em causa de uma forma pragmática (mas 

não sem princípios) maneira, Ideias e imagens, temas e 

retórica eram compartilhados em comum: como diz um 

estudo de William Morris, havia uma "comunalidade de ideias 

socialistas" [88], que torna ridículo distinguir de maneira 

estrita e absoluta entre anarquismo, marxismo. , socialismo 

reformista e liberalismo radical. Obviamente, havia tendências 

em direção a polos de coerência política. Se, por exemplo, 

estivéssemos discutindo a participação em governos liberais ou 

republicanos, a participação em eleições ou a tática da greve 

geral, a formalização das tradições políticas seria mais óbvia. 

Mas as questões do feminismo e da emancipação das mulheres 

não estavam entre essas questões decisivas que esclareceram 

as diferenças entre essas culturas políticas. 

Para finalizar, podemos notar a impossibilidade de 

distinguir, em termos simples, entre - por exemplo, uma 

tradição marxista sexista e uma anarquista feminista. O 

simples comentário de André Léo sobre atitudes entre todas as 

formas de socialismo no final da década de 1860 é 

provavelmente tão preciso quanto qualquer outro. Observando 

as mesmas reuniões públicas nas quais Grave e Lefrançais 

haviam participado, ela comentou que os socialistas estavam 

"divididos" entre si em suas atitudes em relação à emancipação 

feminina. [89] 

Devemos concluir enfatizando a variedade de atitudes 

anarquistas. A formulação de Hutton - “esse apoio quase à 

igualdade entre homens e mulheres coexistiu com uma 

misoginia profundamente enraizada e profunda” - embora 

correta ao observar o aspecto multifacetado da resposta 



39 

 

 

 

anarquista, é certamente muito simplista na identificação 

grosseira de 'superfície' e respostas "profundas" [90] Os 

anarquistas eram genuinamente incertos sobre como 

responder a essas perguntas, e é difícil formular 

caracterizações simples, porém precisas, de abordagens 

anarquistas específicas para questões feministas. Os escritos de 

Proudhon sobre mulheres, gênero e família são certamente 

memoráveis e merecem um estudo mais aprofundado. Mas 

eles não podem ser vistos como indicativos de uma política 

sexual anarquista unificada e coerente. Embora em geral a 

resposta anarquista ao surgimento do feminismo tenha sido 

decepcionante, o mesmo ocorreu com toda a "esquerda". E, 

assim como em outros grupos de esquerda, havia estranhos 

bolsões de simpatia e solidariedade pela causa da emancipação 

das mulheres entre grupos e organizações anarquistas. 

Sondando um pouco mais, é possível distinguir uma forma 

especificamente anarquista de sexismo, relacionada a imagens 

que colocavam as mulheres em um relacionamento particular 

com a natureza. Mas é preciso enfatizar que apenas alguns 

anarquistas mostraram uma tendência a essa posição: não se 

pode dizer que todos os anarquistas, ou mesmo a maioria dos 

anarquistas, ecoaram seus temas. Para dar uma resposta mais 

completa às questões levantadas neste artigo, são necessárias 

mais pesquisas: estudos mais amplos, nas linhas propostas por 

Ackelsberg, Haaland, Kaplan e Hilden, da relação das 

mulheres com movimentos políticos e - acima de tudo - mais 

pesquisas comparativas. irá considerar adequadamente a 

estranha questão da experiência. Simplificando: a vida política 

e doméstica de - por exemplo - um militante da CGT anarco- 

sindicalista é tão diferente da de um membro da sociedade 

marxista Sozialdemokratische Partei Deutschlands? 

Hutton conclui seu ensaio sobre a política sexual de 

Pissarro com a observação de que ele recuou do presente "para 
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o passado". [91] Eu preferiria terminar este artigo com uma nota 

mais positiva. Embora, historicamente, a resposta dos 

movimentos anarquistas à agenda feminista tenha sido 

inadequada, dentro da ampla gama da cultura política 

anarquista há claramente o potencial para a construção de um 

movimento social anti-patriarcal, anti-autoritário e libertário. 
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